Profetier for Danmark – maj 2019

Til de kristne
Vær lydhørte for Mine Ord, Mine børn. Min tid er nu. Jeg kommer nu over Jer
med ild og med kraft, med en ny salvelse til de der i Ånden tilhører Mig.
Jeg elsker jer, I har slidt og I har lidt, men I har omvendt jer fra verden og
over til Mit rige. I tilhører Mig og I er Mine arvinger. Jeg vil forløse nyt over jer
nu.
Høsten er stor; men arbejderne er få - bed om at få forløst arbejdere, at der
kan være hænder nok til at rejse op de faldne, give lægedom til sårede og
helse til de syge.
Det er nu, I vil opleve tegn, undere og mirakler i Mit navn. Bed og I skal få.
Søg Mig, søg Mit rige først, Mine hænder er strakt frem mod jer.
Velsign jeres land til Jesus Kristus.
Du Himmelens konge
Se i nåde til vort land
Væk op dine menigheder
Send den Hellige Ånd
For børnenes skyld
Lad dit rige komme til vort land
I Jesus Kristi navn.
Amen.

Politik
Der kommer et regeringsskift, det kommer fra Min hånd. Danmark, Jeg er ved
at åbne jeres øjne for en grum sandhed. Intet er, hvad det ser ud til. I politikere prøver at regne tingene ud, men hvem er I, der stoler på jeres forstands
dårskab? Hvem er I, der har sat jer på Min trone? Jeg vil afsløre jeres løgne,
Jeg vil stille jeres svagheder til offentlig skue.
Den almindelige dansker vil føle sig til grin, men husk hvem der støttede jeres
politikere. Hvem af jer kan kaste den første sten?
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Danmark
Jeg vil udgyde Min Ånd over jeres land. Mange vil falde i anger, mange vil
knytte sig til Mig for derefter at vende tilbage til sølet, til den løgn som de lever i nu. Kun få vil blive ægte børn af Mig.
Syn: Alt ser fredeligt ud, men ude i horisonten er der rystelser. Der vil komme
store forandringer. Kun få er parate til leve for andre end sig selv. Min hånd vil
styrte denne egoisme til jorden. Der vil lyde gråd i gaderne.

Kærlig hilsen
Tamarra
30.04.2019
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